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N:o 909

Laki
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain
(763/90) 18 §:n 1 momentti ja 21 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa
(1540/93) ja 21 §:n 3 momentti 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1319/94), sekä
lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla
lailla (1543/93) ja mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla, uusi 2 momentti,
jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, seuraavasti:
15 §
Oikeus koulutustukeen
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijalla, joka jättämällä hakematta
työttömyyspäivärahaa tai muutoin on saanut
aikaan
sen,
ettei
työttömyysturvalain
26 §:ssä tarkoitettu enimmäisaika ole täyttynyt ennen koulutuksen aloittamista, ei ole
oikeutta koulutustukeen.
— — — — — — — — — — — — —
18 §
Vähennetty koulutustuki
Vähennettyyn koulutustukeen on tässä lais-

sa säädetyin edellytyksin oikeus opiskelijalla, joka saa lakisääteistä etuutta, palkkaa tai
muuta työtuloa. Vähennettyä koulutustukea
maksetaan siten, että koulutustuki ja 80 prosenttia saadun tulon siitä osasta, joka ylittää
750 markkaa (suojaosa), voivat kuukaudessa
yhteensä nousta määrään, joka koulutustukena
olisi
muutoin
voitu
maksaa.
Tällöin
ei kuitenkaan oteta huomioon niitä sosiaalietuuksia, joita työttömyysturvalain 27 §:n
mukaan ei vähennetä työttömyyspäivärahasta. Kuukauden sijasta sovittelujaksona voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava
osuus täyden suojaosan määrästä. Kun tulo
otetaan huomioon, koulutustukea maksettaessa noudatetaan lisäksi, mitä työttömyystur-
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valain 18 §:n 2—5 momentissa säädetään
sovitellusta työttömyyspäivärahasta.
— — — — — — — — — — — — —
21 §
Etuuden hakeminen
— — — — — — — — — — — — —
Jos hakemus koskee ansiotuen myöntämistä 15 §:n 4 momentin 3 kohdassa tai 5 mo-

mentissa tarkoitetulla edellytyksellä, hakemukseen on lisäksi liitettävä työvoimaviranomaisen
ilmoitus
tämän
edellytyksen
täyttymisestä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri Liisa Jaakonsaari
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N:o 910

Laki
työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen
työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu
määräytyy.
Työttömyyskassalain (603/84) 33 a §:n 4
momentissa tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti työttömyysturvalain
(602/84) 1 a §:n 1—2 kohdassa tarkoitetuille
yrityksen osaomistajille maksettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997.
Työttömyyskassalain 33 §:ssä tarkoitettu
työttömyysvakuutusmaksu on neljä prosent-

tia työnantajan maksamien muiden kuin 2
momentissa tarkoitettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997, kuitenkin siten, että
työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti
sanotun palkkasumman ensimmäisen viiden
miljoonan markan osalta.
2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997
loppuun. Lakia sovelletaan vuodelta 1997
suoritettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen

HE 169/1996
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N:o 911

Laki
vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee
työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion
virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun
lain (449/90) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) tarkoitettu tapaturmasuoja, osallistuvat vuonna 1997 työttömyysturvan ja työeläkelisien kustantamiseen
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksulla.
Maksua ei kuitenkaan peritä kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön vastuunalaiselta
yhtiömieheltä
eikä
perhehoitajalaissa
(312/92) tarkoitetulta perhehoitajalta.
2§
Palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
suuruus on 1,5 prosenttia henkilön ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetun lain (627/78) 4 §:n tarkoittamasta
palkasta. Jos kysymyksessä on työttömyysturvalain (602/84) 1 a §:n 1—2 kohdassa
tarkoitettu työntekijä (yrityksen osaomistaja),
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
suuruus on 0,75 prosenttia edellä mainituista
palkkatuloista.
HE 169/1996
StVM 26/1996
EV 152/1996

3§
Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
palkanmaksun
yhteydessä.
Tapaturmavakuutuslain
29 §:ssä
tarkoitetut vakuutuslaitokset perivät työnantajalta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut samassa yhteydessä ja samoin oikeuksin
kuin työttömyyskassalain (603/84) 33 ja
33 a §:n mukaiset työttömyysvakuutusmaksut. Valtion palveluksessa olevan henkilöstön
maksut perii valtiokonttori noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä vakuutuslaitoksista säädetään.
4§
Palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
tuotosta käytetään vuonna 1997 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia
työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaiseen valtionosuuden vähentämiseen ja 50
prosenttia työntekijäin eläkelain (395/61)
12 a §:n mukaisen vakuutusmaksun rahoitukseen. Valtion eläkejärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille maksetuista palkoista
pidätetyn maksun tuotto käytetään vuonna
1997 kuitenkin siten, että 50 prosenttia vähentää työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta ja 50 prosenttia käytetään valtion eläkelain (280/66)

N:o 911
10 a §:ssä tarkoitetun työeläkelisän rahoitukseen.
Palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
tuotosta käytetään vuonna 1997 80 miljoonaa markkaa työttömyyskassalain 19 a §:ssä
mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen. Jäsenmaksujen tasausta suoritetaan kuitenkin työttömyyskassalain 19 a §:n säännöksestä poiketen niille työttömyyskassoille, joiden työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna ylittäneet 50 prosentilla kassojen jäsentä
kohti lasketut keskimääräiset päivärahamenot.
5§
Vakuutuslaitokset tilittävät työnantajilta
perityistä, valtion eläkejärjestelmän piiriin
kuuluvilta henkilöiltä pidätetyistä maksuista
puolet työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen keskuskassalle ja
puolet valtion eläkerahastoon. Muut työnantajilta perityt maksut vakuutuslaitokset tilittävät
kokonaisuudessaan
keskuskassalle.
Valtiokonttori tilittää puolet perimistään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista keskuskassalle ja puolet valtion eläkerahastoon.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus
veloittaa työttömyyskassojen keskuskassan
tiliä välittäessään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoille työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen
valtionosuuden yhteydessä samalla valtionosuutta vastaavasti vähentäen.

2525

6§
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on
verotuksessa vähennyskelpoinen siten kuin
tuloverolaissa säädetään.
7§
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen
perimisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuutusjärjestelmälle ja valtiokonttorille aiheutuneet kustannukset korvataan palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.
8§
Palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksua
koskevan muutoksenhaun osalta noudatetaan
soveltuvin osin, mitä työttömyysvakuutusmaksusta on työttömyyskassalaissa säädetty.
9§
Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.
10 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997
loppuun.
Tätä lakia sovelletaan palkkaan, joka on
maksettu lain voimassa ollessa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
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Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 29 §:n 4 momentti sekä väliaikaisesti 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta
1994 annetussa laissa (1318/94) ja 29 §:n 4 momentti 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1353/91), seuraavasti:
25 §
Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen
ansio-osista

30 §
Keskuskassan osuus päivärahoista ja
ansiotuen ansio-osista

Valtionosuus on 54,5 prosenttia sosiaali- ja
terveysministeriön hyväksymistä palkansaajakassan ja yrittäjäkassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista päivärahoista,
kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista valtionosuus
on 27 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle,
jolla on oikeus saada täyttä valtionosuutta,
40 prosenttia työttömyyskassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista ja palkansaajakassan
työttömyysturvalain 16 a §:n
nojalla maksamista työttömyyspäivärahoista,
kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista keskuskassan
osuus on 67,5 prosenttia. Tukimaksua ei
kuitenkaan suoriteta sellaisista päivärahoista,
joiden osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta valtionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n mukaisesti alennettu, alennetaan
tukimaksua samassa suhteessa.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Työttömyyskassojen keskuskassa
— — — — — — — — — — — — —
Keskuskassalla voi olla maksuvalmiuden
turvaamiseksi suhdannerahasto. Keskuskassalla on oikeus ottaa Suomen markkamääräisiä kotimaisia lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lain 25 ja 30 § ovat voimassa
vuoden 1997 loppuun.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
HE 169/1996
StVM 26/1996
EV 152/1996

2527

N:o 913

Asetus
Helsingin kauppakorkeakoulusta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Opetusministerin esittelystä säädetään Helsingin kauppakorkeakoulusta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (1032/1973) nojalla:
1 luku
Yleisiä säännöksiä
1§
Kauppakorkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat kansleri, valtuusto, hallitus, opetus- ja
tutkimusneuvosto, rehtori ja hallintovirasto.
Korkeakoulussa on opetus- ja tutkimuslaitoksia, joista päättää korkeakoulu.
Korkeakoulussa voi olla erillisiä laitoksia,
joiden hallintoa hoitavat johtaja tai johtokunta ja johtaja.
Korkeakoulun hallintoelinten jäsenet toimivat virkavastuulla.
2§
Korkeakoulun henkilökuntaan kuuluviksi
katsotaan vaaleissa:
1) korkeakouluun päätoimisessa virka- tai
työsopimussuhteessa oleva henkilö ja dosentti; sekä
2) henkilö, joka korkeakoulun suostumuksella päätoimisesti harjoittaa tutkimustyötä
korkeakoulussa tai avustaa tutkimustyössä.
Opiskelijaksi katsotaan korkeakouluun läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut henkilö, jolla on oikeus suorittaa korkeakoulussa tutkinto. Jatkotutkintoa suorittavaa, joka
1 momentin mukaan kuuluu henkilökuntaan,
ei kuitenkaan katsota opiskelijaksi.
3§
Korkeakoulussa vallitsee opetuksen ja tut-

kimuksen vapaus. Opettajan on kuitenkin
noudatettava opetussuunnitelmia sekä hänen
tehtävistään ja korkeakoulussa annettavasta
opetuksesta
annettuja
säännöksiä
ja
määräyksiä.
Opiskelijoista, opetuksesta ja tutkinnoista
säädetään erikseen.
2 luku
Kansleri
4§
Kanslerin tulee olla tieteen ja taloudellisen
kulttuurin hyväksi ansiokkaasti toiminut ja
korkeakouluhallintoa tunteva henkilö. Kanslerina ei voi olla Helsingin kauppakorkeakoulun tai muun korkeakoulun virkaan nimitetty virkamies.
Kanslerin nimittää tasavallan presidentti
valtioneuvoston esityksestä kolmeksi lukuvuodeksi sen jälkeen, kun korkeakoulun valtuusto on asettanut kolme ehdokasta kanslerin tehtävään.
Kanslerin tehtävänä on toimia korkeakoulun kaikinpuoliseksi edistämiseksi ja sen
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kansleri nimittää 26 §:n 2 momentissa mainitut opettajat.
Jos kanslerin tehtävä tulee avoimeksi aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen toimikauden päättymistä, uusi kansleri nimitetään toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
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Kanslerin ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä tai kanslerin tehtävän ollessa avoinna
toimii kanslerina rehtori.

4 luku
Hallitus

5§
Kansleri ottaa itselleen sihteerin, jonka
tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.
Kansleri tekee päätöksensä kanslerin sihteerin esittelystä.

9§
Hallitukseen kuuluvat rehtori ja vararehtorit sekä 12 muuta jäsentä, jotka valtuusto
määrää henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudesta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto määrää kullekin 12 jäsenestä henkilökohtaisen varajäsenen.
Hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä ja
käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksessa.

3 luku
Valtuusto
6§
Valtuustoon kuuluu 30 jäsentä.
Valtuustoon valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 20 jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä. Näistä professorin ja apulaisprofessorin virkaan nimitetyt valitsevat keskuudestaan 10 jäsentä ja varajäsentä ja muu
henkilökunta keskuudestaan 10 jäsentä ja
varajäsentä.
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävä toimielin valitsee opiskelijoiden keskuudesta 10 jäsentä ja
10 varajäsentä yhdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan.
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta määrätään johtosäännössä.
7§
Valtuuston tehtävänä on:
1) tehdä korkeakoulun kehittämiseksi ehdotuksia laajakantoisista ja periaatteellisesti
tärkeistä asioista;
2) asettaa kolme henkilöä ehdolle kansleriksi nimittämistä varten;
3) valita korkeakoulun rehtori ja vararehtorit; sekä
4) määrätä hallitukseen 12 jäsentä ja varajäsentä.
8§
Hallitus asettaa valtuuston vaalia varten
vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on huolehtia vaalien toimeenpanosta.
Tarkempia määräyksiä vaaleista ja vaalilautakunnasta annetaan johtosäännössä.

10 §
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää
korkeakoulun toimintaa sekä:
1) hyväksyä korkeakoulun toimintaa ja
taloutta koskevat ja muut laajakantoiset
suunnitelmat sekä korkeakoulun talousarvioehdotus;
2) päättää korkeakoulun opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä korkeakoulun erillisen
laitoksen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
3) hyväksyä korkeakoulun johtosäännöt ja
muut vastaavat yleiset määräykset;
4) päättää korkeakouluun vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä; sekä
5) käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäviksi
säädetyt ja johtosäännöllä määrätyt asiat.

5 luku
Rehtori ja vararehtorit
11 §
Korkeakoulussa on rehtori sekä ensimmäinen ja toinen vararehtori. Rehtori ja vararehtorit valitaan kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Määräykset vaalin toimittamisesta annetaan johtosäännössä.
Rehtorin ja vararehtorin tulee olla korkeakouluhallintoon sekä opetus- ja tutkimustoimintaan perehtyneitä. Rehtorin ja ensimmäisen vararehtorin tulee olla korkeakoulun
professorin virkaan nimitettyjä ja toisen vararehtorin korkeakoulun opetus- tai tutkimusvirkaan nimitetty sekä tohtorin tutkinnon
suorittanut.
Sillä, joka on ollut rehtorina edellisen toimikauden, on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta rehtorin tai vararehtorin tehtävää. Valtuusto voi hyväksyä muun syyn kieltäytymiseen.

N:o 913
12 §
Rehtorin tehtävänä on:
1) johtaa ja valvoa korkeakoulun toimintaa
sekä tehdä aloitteita korkeakoulun kehittämiseksi;
2) toimia hallituksen ja opetus- ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana;
3) jakaa korkeakoululle myönnetyt määrärahat hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti;
4) käsitellä ja ratkaista muut korkeakoulun
yleistä hallintoa koskevat asiat, joista ei toisin säädetä tai määrätä; sekä
5) käsitellä rehtorille asetuksen tai johtosäännön mukaan kuuluvat asiat.
Rehtori käyttää korkeakoulun puhevaltaa
tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä
edustaa muutenkin korkeakoulua. Rehtorilla
on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa
korkeakoulun kaikkien hallintoelinten kokouksissa.
Rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan
asian vararehtorin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
Rehtori voi saattaa hallituksen ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on
korkeakoulun kannalta laajakantoinen tai
periaatteellisesti tärkeä.
13 §
Rehtorin ollessa estynyt hänen tehtäviään
hoitaa ensimmäinen vararehtori ja tämänkin
ollessa estynyt toinen vararehtori.
Rehtori on vapautettu varsinaiseen virkaansa kuuluvista tehtävistä, samoin vararehtori rehtorin tehtäviä hoitaessaan.
Hallitus voi myöntää vararehtorille hänelle
vararehtorina
kuuluvien
hallintotehtävien
vuoksi vapautuksen opetusvelvollisuudesta
kokonaan tai osittain.
6 luku
Opetus- ja tutkimusneuvosto
14 §
Opetus- ja tutkimusneuvostoon kuuluvat
rehtori, vararehtorit, opetus- ja tutkimuslaitosten johtajat sekä seitsemän hallituksen
määräämää jäsentä.
Hallitus määrää neuvostoon kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan viisi jäsentä ja
yhtä monta varajäsentä seuraavasti: kaksi
jäsentä ja heidän henkilökohtaiset vara2
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jäsenensä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin virkoihin nimitetyistä henkilöistä, kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä korkeakoulun muiden
opettajien ja tutkijoiden keskuudesta ja yksi
jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä
korkeakoulun
palvelutoimintaa
hoitavien erillisten laitosten johtajien keskuudesta. Lisäksi hallitus määrää opiskelijoiden keskuudesta kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Ennen jäsenten ja varajäsenten määräämistä 2 momentissa tarkoitetuille ryhmille on
varattava tilaisuus tehdä esityksensä asiassa.
15 §
Opetus- ja tutkimusneuvoston tehtävänä
on:
1) kehittää ja arvioida korkeakoulun tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä palvelutoimintaa;
2) kehittää opetus- ja tutkimuslaitosten
sekä erillisten laitosten välistä yhteistoimintaa;
3) hyväksyä opetussuunnitelmat;
4) tehdä esitys yliassistentin ja lehtorin
viran täyttämiseksi;
5) määrätä väitöskirjojen, lisensiaatintutkimusten ja muiden vastaavien opinnäytetöiden esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät
sekä arvostella opinnäytetyöt tarkastajien
lausunnon perusteella; sekä
6) käsitellä muut sen tehtäväksi asetuksella
säädetyt tai johtosäännöllä määrätyt asiat.
7 luku
Hallintovirasto
16 §
Hallintoviraston tehtävänä on huolehtia
asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä
päätösten toimeenpanosta. Hallintovirasto
käsittelee ja ratkaisee sille säädetyt ja johtosäännössä määrätyt asiat.
Hallintovirasto voi saattaa hallituksen ratkaistavaksi asian, joka on korkeakoulun kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.
17 §
Hallintoviraston päällikkönä on hallintojohtaja.
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Hallintojohtaja ratkaisee hallintovirastolle
kuuluvat asiat. Hän voi myös siirtää asioita
hallintoviraston muun virkamiehen ratkaistavaksi.
18 §
Hallintovirastoon kuuluu se hallinto- ja
huoltohenkilöstö, jonka sijoittamisesta ei ole
toisin määrätty.
Tarkemmat määräykset hallintoviraston
rakenteesta ja tehtävistä annetaan johtosäännössä.
8 luku
Opetus- ja tutkimuslaitokset
19 §
Korkeakoulussa on yhden tai useamman
opetus- ja tutkimusalan muodostamia laitoksia opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä
varten. Laitosten hallinnosta määrätään johtosäännössä.
Johtosäännössä määrätään perusteista, joiden mukaan henkilön kuuluminen laitokseen
määräytyy.
9 luku
Erilliset laitokset
20 §
Korkeakoulussa voi olla opetus- ja tutkimuslaitoksiin kuulumattomia erillisiä laitoksia.
Erillisten laitosten hallintoa hoitavat johtaja tai johtokunta ja johtaja. Erillisen laitoksen johtokunnan jäsenistä enintään puolet
voi olla korkeakouluun kuulumattomia henkilöitä.
Tarkemmat määräykset erillisen laitoksen
toiminnasta ja hallinnosta annetaan johtosäännössä.
10 luku
Asioiden käsitteleminen
21 §
Korkeakoulussa ratkaistaan asiat esittelystä, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan sovelleta valtuustossa.
Esittelijän määrää hallintovirasto.

22 §
Hallintoelin kokoontuu milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
muun hallintoelimen kuin valtuuston vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.
Hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.
23 §
Monijäsenisessä
päätöksentekoelimessä
päätetään muut kuin vaaliasiat erimielisyyden
sattuessa
yksinkertaisella
äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Viran täyttämistä ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevissa asioissa toimitetaan äänestys
samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.
24 §
Opintosuorituksia arvosteltaessa päätöksentekoon saavat osallistua kokouksen puheenjohtajan lisäksi vain vastaavan opintosuorituksen suorittaneet hallintoelimen jäsenet. Muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa.
Jos hallintoelimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon 1 momentissa mainituissa asioissa,
hallitus määrää hallintoelimen esityksestä
tarpeellisen määrän lisäjäseniä. Lisäjäsenet
määrätään hallintoelimen toimikaudeksi, jollei hallitus toisin päätä.
25 §
Tarkempia määräyksiä asioiden käsittelemisestä annetaan johtosäännössä.

11 luku
Henkilökunta
26 §
Opetus- ja tutkimusneuvosto tekee virkaehdotuksen professorin ja apulaisprofessorin
virkaan sekä esityksen professorin viran
täyttämisestä kutsusta. Professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä on muutoin voimassa, mitä erikseen säädetään.
Ylikirjastonhoitajan,
apulaisprofessorin,

N:o 913
yliassistentin, lehtorin ja dosentin nimittää
kansleri.
Muut kuin edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut virkamiehet ja työsopimussuhteisen
henkilökunnan nimittää tai ottaa korkeakoulun hallitus, jollei johtosäännössä toisin
määrätä.
27 §
Yliassistentin, assistentin, tutkimusassistentin, erikoistutkijan ja tutkijan virat täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Ulkomaalaiselle tarkoitettu kielen lehtorin
virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta.
28 §
Yliassistentin tai lehtorin viran hakijan
tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa julkinen opetusnäyte johtosäännössä määrättävällä tavalla. Hakija voidaan erityisestä
syystä vapauttaa opetusnäytteen antamisesta
siten kuin johtosäännössä määrätään.
29 §
Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää
henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja jolla on perusteelliset tiedot omalta
alaltaan, julkaisuilla ja muilla tutkimuksilla
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Lisäksi
dosentilta vaaditaan tarpeellinen käytännöllinen kokemus alaansa liittyvissä tehtävissä
silloin, kun alan hallinta sitä edellyttää.
30 §
Jos opetus- ja tutkimusneuvosto katsoo,
että dosentiksi hakevan kiinnittäminen korkeakouluun on opetuksen ja tutkimustyön
kannalta tarkoituksenmukaista, se hankkii
selvityksen hakijan tieteellisistä ansioista.
Neuvosto käyttää asiantuntijoita pätevyyden
arvioinnissa, jollei hakijan tieteellistä pätevyyttä ole neuvoston käsityksen mukaan
aikaisemmin todettu.
Dosentiksi hakevan opetusnäytteestä on
voimassa, mitä 28 §:ssä säädetään.
Jos opetus- ja tutkimusneuvosto toteaa hakijan täyttävän dosentin ottamiselle säädetyt
edellytykset,sen on tehtävä kanslerille esitys
hakijan nimittämisestä dosentiksi.
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31 §
Virkavapauden sekä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää hallintovirasto, jollei
johtosäännössä toisin määrätä.
12 luku
Muutoksenhaku
32 §
Muutoksen hakemisesta tässä asetuksessa
tarkoitettuun päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).
Valitusta ei saa tehdä päätöksestä, jolla on
hyväksytty johtosääntö tai muut vastaavat
määräykset, valittu rehtori, vararehtori tai opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja tai hänen sijaisensa taikka valittu tai määrätty hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, eikä
myöskään päätöksestä, joka koskee apurahan
tai avustuksen myöntämistä.
Vaalilautakunnan päätöstä noudatetaan
muutoksenhausta huolimatta, kunnes asia on
lopullisesti ratkaistu.
13 luku
Erinäisiä säännöksiä
33 §
Korkeakoulun hallitus voi erityisestä syystä myöntää monijäsenisen hallintoelimen jäsenelle tai varajäsenelle pyynnöstä vapautuksen jäsenen tai varajäsenen tehtävästä.
Monijäsenisen hallintoelimen jäsen tai varajäsen, joka ei enää kuulu siihen ryhmään,
josta hänet on valittu, pysyy silti hallintoelimen jäsenenä toimikautensa loppuun.
Jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu korkeakouluun tai jos hänelle on myönnetty ero
tehtävästään taikka hänet valitaan rehtoriksi
tai vararehtoriksi, varajäsen, valtuustossa
saman ryhmän järjestyksessä ensimmäisenä
oleva varajäsen, tulee hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Jos hallintoelimen
varajäsen ei enää kuulu korkeakouluun tai
hänelle on myönnetty ero tai hänet on valittu rehtoriksi tai vararehtoriksi tai hänestä
tulee hallintoelimen jäsen, valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten
kuin johtosäännössä määrätään. Opiskelijoita
edustavan uuden varajäsenen valitsee ylioppilaskunta.
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34 §
Milloin valtuuston kaikkien jäsenten toimikaudet alkavat samanaikaisesti, valtuusto kokoontuu rehtorin kutsusta uudessa kokoonpanossa ennen jäsentensä toimikausien alkamista valitsemaan hallitukseen valittavat jäsenet ja varajäsenet.
35 §
Korkeakoululle lahjoitetut ja testamentatut,
korkeakoulun hoidossa olevien rahastojen
varat pidetään erillään muista valtion varoista. Rahastojen varat on sijoitettava varmalla
ja tuloa tuottavalla tavalla.

14 luku
Voimaantulo
36 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Tällä asetuksella kumotaan Helsingin
kauppakorkeakoulusta 16 päivänä marraskuuta 1984 annettu asetus (775/1984) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut johtosäännöt ja muut yleiset määräykset jäävät
edelleen voimaan siltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, kunnes
uudet johtosäännöt ja muut yleiset määräykset on annettu.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan hyväksyä asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat johtosäännöt ja muut määräykset sekä ryhtyä muihin asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimiin.

37 §
Jos viran täyttäminen tai muun asian käsittely on kesken tämän asetuksen tullessa voimaan, asia siirtyy sille hallintoelimelle, jolle
asia tämän asetuksen tai erikseen annettavan
johtosäännön mukaan kuuluu. Kumotun asetuksen mukainen muutoksenhakulautakunta
käsittelee kuitenkin loppuun ne asiat, joiden
käsittely on kesken tämän asetuksen tullessa
voimaan.
38 §
Kansleri, joka on nimitetty kumotun asetuksen mukaan, jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun. Rehtori ja vararehtorit,
jotka on valittu kumotun asetuksen mukaan,
jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun.
Valtuuston 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut
jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan ensimmäisen
kerran tämän asetuksen mukaan toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta
1998. Näiden hallintoelinten jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu tai määrätty aikaisempien säännösten mukaan, jatkavat tehtävissään siihen saakka.
Opetus- ja tutkimusneuvosto asetetaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta
1997 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta
1997 päättyväksi toimikaudeksi. Kumotun
asetuksen mukaisen tieteellisen neuvoston 1
päivänä tammikuuta 1995 alkanut toimikausi
päättyy 31 päivänä joulukuuta 1996.
Tämän asetuksen tultua voimaan korkeakoululla on edelleen ne opetus- ja tutkimuslaitokset ja erilliset laitokset, joista on säädetty kumotussa asetuksessa ja jotka on perustettu kumotun asetuksen mukaan, jollei
hallitus toisin päätä.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Asetus
eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Opetusministerin esittelystä
muutetaan eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista 25 päivänä lokakuuta 1991
annetun asetuksen (1292/1991) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa
708/1996, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tämä asetus koskee Helsingin kauppakorkeakoulua, Joensuun yliopistoa, Lapin
yliopistoa, Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua, Oulun yliopistoa, Sibelius-Akatemiaa, Svenska handelshögskolania, Taideteollista korkeakoulua, Tampereen teknillistä kor-

keakoulua, Tampereen yliopistoa, Teatterikorkeakoulua, Teknillistä korkeakoulua,
Turun kauppakorkeakoulua, Turun yliopistoa
ja Vaasan yliopistoa, joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Asetus
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Opetusministerin esittelystä
muutetaan Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974
annetun asetuksen (880/1974) 7 §:n 2 ja 4 momentti seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — —
Valitus tehdään Helsingin kauppakorkeakoulun hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on säännöissä määrätyllä tavalla asetettu nähtäväksi,
tai milloin päätös koskee jotakuta henkilöä
yksityisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun
hän on saanut tiedon päätöksestä.
— — — — — — — — — — — — —

Muutoksen hakemisesta korkeakoulun hallituksen päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Asetus
Vaasan yliopistosta annetun asetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Opetusministerin esittelystä
muutetaan Vaasan yliopistosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annetun asetuksen (1291/1991)
20 ja 21 § seuraavasti:
20 §
Vaasan yliopistosta annetun lain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetun erillisen laitoksen
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
yliopiston hallitus.
21 §
Yliopiston hallitus nimeää erillisen laitoksen johtokunnan puheenjohtajan ja muut
jäsenet. Erillisen laitoksen johtajaksi määrätään yliopiston virkamies, jos johtajan tehtävät eivät muuten kuulu kenenkään virkatehtäviin.
Tarkempia määräyksiä erillisen laitoksen

toiminnasta ja
tosäännössä.

hallinnosta

annetaan

joh-

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
Yliopistolla on edelleen ne erilliset laitokset, jotka sillä on tämän asetuksen tullessa
voimaan, jollei yliopiston hallitus toisin päätä. Näitä laitoksia koskevat johtosääntöjen
määräykset pysyvät voimassa, jollei yliopiston hallitus toisin päätä.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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